
Науковий вісник ветеринарної медицини, 2021, № 1

147

ТЕРАПІЯ ТА КЛІНІЧНА ДІАГНОСТИКА

Встановлено, що рівень складових крові в організмі овець не завжди є 
стабільним і часто залежить від породи, статі, їх фізіологічного стану, рівня 
продуктивності, годівлі й умов утримання. Серед основних чинників, що ви-
значають оптимальний рівень живлення овець, вагоме значення має забезпе-
ченість їх достатньою кількістю незамінних амінокислот, особливо лізином, 
метіоніном, цистином, та вітамінами, з огляду на їх фізіологічне значення для 
організму тварин. Переважна їх кількість здатна синтезуватися в рубці овець 
за допомогою мікроорганізмів шлунково-кишкового тракту, однак деякі з них 
є незамінними, баланс яких має поповнюватися через корми раціонів. 

Описано застосування вітамінно-амінокислотного комплексу “Абетка 
для тварин” у овець, що містить комплекс жиро- і водорозчинних вітамінів, 
а також амінокислот, які сприяють нормалізації обміну речовин в організмі 
дрібних жуйних, підвищенню його резистентності, позитивно впливають 
на продуктивність, збереженість і відтворювальні функції тварин. У про-
цесі проведених досліджень вивчено вплив цієї кормової добавки на стан 
гемоцитопоезу та обмін есенціальних мікронутрієнтів у кітних вівцематок. 
Після двократного застосування препарату встановлено посилення проце-
сів еритроцитопоезу, про що свідчить підвищення в крові кількості еритро-
цитів на 21,2 % і вмісту гемоглобіну – на 11,2 %, стабілізацію розмірів та 
ступеня насичення еритроцитів гемоглобіном, про що свідчило зменшення 
показників МСН і МСV. Суттєвих змін щодо вмісту есенціальних мікро-
нутрієнтів у сироватці крові овець під впливом препарату “Абетка для тва-
рин” не спостерігали, в овець відмічали незначне зростання вмісту цинку 
в крові після другого введення препарату. Водночас, в крові тварин дослід-
ної групи встановили вірогідне зростання вмісту Феруму в середньому до  
129,5±7,33 мкг/100 мл (р<0,05), причому кількість тварин зі зменшеною 
його кількістю в крові становила лише 12,5 %. Кількість лейкоцитів у крові 
овець обох груп знаходилася в межах норми та під час другого й третього 
досліджень крові змінювалася несуттєво.

Ключові слова: вівці, годівля, кормові добавки, амінокислоти, вітамі-
ни, гемоцитопоез, есенціальні мікронутрієнти.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Сьогодні вівчарство, як і тварин-
ництво загалом, набуває вагомого соціально- 
економічного значення. В умовах українського 
ринку галузь продовжує функціонувати, адже 
крім продуктів харчування, сировини для ме-
дичної і фармакологічної промисловості, вівці 
продукують вовну, альтернативну синтетич-
ним волокнам природну сировину, яка в епоху 

наростання енергетичної кризи згодом може 
посісти провідне місце  у задоволенні потреб 
людства [1–4]. 

Запорукою успішного розвитку вівчарства 
є ветеринарне благополуччя поголів’я. Хворо-
би, спричинені порушенням обміну речовин, 
на сучасному етапі розвитку вівчарства є до-
сить поширеними. Основними етіологічними 
чинниками, в більшості випадків, є серйозні 
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порушення в системі годівлі тварин [5, 6]. Не-
належний режим годівлі, незбалансованість 
раціонів за основними поживними речовинами 
призводить до порушення метаболізму, зокре-
ма й білкового, наслідком чого є різноманітні 
зміни в різних органах і тканинах, що негатив-
но впливає на стан здоров’я та характеризуєть-
ся зниженням продуктивності, а в овець, крім 
того, й зниженням якості вовни [7].

Відомо, що найбільший вплив на продук-
тивні якості овець та ефективність конвер-
сії корму має не лише рівень енергетичного і 
протеїнового живлення, але й забезпеченість 
раціонів біологічно активними речовинами, 
зокрема макро- і мікроелементами, вітамінами 
та незамінними амінокислотами [8]. Особливо 
це стосується високопродуктивних тварин та 
молодняку, яким крім концентрації протеїну 
важлива його біологічна цінність, зокрема на-
явність незамінних амінокислот – лізину, меті-
оніну, цистину тощо.

У значної частини овець у різні фізіоло-
гічні періоди встановлено порушення обміну 
макроелементів – Са, Р, Мg, що проявляєть-
ся клінічними симптомами (хиткість різців, 
стоншення, розм’якшення, інколи розсмок-
тування останньої пари ребер, викривлення 
кінцівок) та змінами крові у вигляді розвитку 
гіпокальціємії (86,5 кітних і 86,7 % лактую-
чих), гіпофосфатемії (50 і 70 % відповідно), 
гіпомагніємії (40 і 50 %). Загалом вівцематок 
зі змінами вмісту кальцію та фосфору в сиро-
ватці крові було 92,3 % серед кітних і 90 % – 
лактуючих [9].

За даними Шарандака П.В. у 32,8 % овець 
усіх фізіологічних груп з показниками мікро-
елементозів спостерігається поєднання де-
фіциту двох або трьох елементів. Найбільше 
виражена комплексна недостатність купруму 
та цинку – 15,6 %, мангану з цинком – 10,9 %. 
Причинами гіпомікроелементозів у вівцематок 
є нестача в раціоні купруму, мангану та цинку, 
надлишок їх антагоніста – феруму (317–534 % 
потреби) та наявність у кормах сполук кадмію, 
які негативно впливають на металоферменти 
організму тварин [10]. У 46,6 % хворих кітних 
вівцематок встановлений низький рівень двох 
мікроелементів: мангану і цинку в 33,3 %, ман-
гану й купруму – 13,3 %.

Наявний дефіцит поживних та біологічно 
активних речовин у раціоні, що провокує роз-
виток метаболічних розладів у тварин, спону-
кає науковців і практиків проводити постійний 
пошук використання нетрадиційних місцевих 
кормів і добавок найрізноманітнішого похо-
дження [11‒13]. Зокрема, важливе значення 
мають мінеральні елементи, ферменти та амі-

нокислоти. Використання цих біологічно ак-
тивних речовин дає змогу найбільш ефективно 
використовувати поживні речовини раціону, 
що забезпечує максимально можливу генетич-
но обумовлену продуктивність тварин, високу 
відтворювальну здатність [14‒16].

Традиційним джерелом протеїну в раціонах 
жуйних є рослинні корми, однак рослинні про-
теїни містять недостатню кількість незамінних 
амінокислот: лізину, метіоніну, цистину та тре-
оніну. Варто зазначити, що із рослинних кор-
мів лише лляна макуха та деякі бобові багаті 
на сульфурвмісні амінокислоти і містять їх у 
межах 9‒11 г/кг. Інші основні корми раціонів 
містять метіоніну і цистину – від 0,1–1,1 г/кг  
[17]. Тому раціони необхідно доповнювати 
кормами тваринного походження, для закупівлі 
яких потрібні значні кошти, що призводить до 
перевитрат та зростання собівартості продук-
ції. Перспективною можливістю задовольнити 
потребу в повноцінному кормовому протеїні є 
виробництво амінокислот мікробіологічного 
і синтетичного походження, що забезпечить 
оптимальний розвиток молодняку та їх макси-
мальну продуктивність [8, 18, 19]. 

Дослідженнями Тютюнник О.С. показа-
но, що оптимізація вмісту лізину, метіоніну 
та Сульфуру в раціонах молодняку овець на 
відгодівлі сприяє інтенсифікації обмінних про-
цесів у їх організмі, зокрема лізин стимулює 
процеси ліполізу в печінці, в результаті чого 
в ній зменшується вміст загальних ліпідів і 
фосфоліпідів завдяки вірогідному зменшенню 
фракції лізофосфатидилхоліну; метіонін спри-
яє синтезу фракції фосфатидилхоліну і приво-
дить до зменшення вмісту неетерифікованого 
холестеролу. Автором встановлено, що дія лі-
зину здебільшого спрямована на формування 
м’ясних якостей, а сульфурвмісних сполук – на 
формування вовнової продуктивності [8].

Однак, ці питання на сьогодні недостат-
ньо вивчені і потребують подальшого фун-
даментального моніторингу. З огляду на за-
значене вище, виникає потреба в проведенні 
досліджень, пов’язаних із підвищенням тран-
сформації поживних речовин корму до ме-
таболічних процесів в організмі овець через 
оптимізацію амінокислотного, мінерального 
та вітамінного живлення з метою збереження 
здоров’я з одночасним максимальним проявом 
їх фізіологічних і продуктивних якостей.

Мета дослідження – вивчити вплив комп-
лексного вітамінно-амінокислотного комплек-
су «Абетка для тварин» на стан гемоцитопоезу 
та обмін есенціальних мікронутрієнтів у овець.

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження проведені на кітних вівцематках віком 
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2–3 роки, що належать НВЦ Білоцерківського 
НАУ, добовий раціон яких включав: зелену 
масу (пасовище), сіно (0,5 кг), дерть (ячмінну, 
вівсяну, пшеничну, 0,2 кг), шрот соняшнико-
вий (13 %), сіль-лизунець (1 %), дикальційфос-
фат (1 %).

На початку досліду тварин поділили на 2 
групи – контрольну та дослідну, по 8 голів у 
кожній. Вівці були досліджені клінічно, при 
цьому змін загального стану та порушень ор-
ганів і систем не виявлено, водночас у тва-
рин провели відбір крові для морфологічного 
та біохімічного дослідження з яремної вени 
у вакуумні пробірки. Після цього вівцям до-
слідної групи задавали вітамінно-амінокислот-
ний комплекс для перорального застосування 
“Абетка для тварин” (виробник ПрАТ “Тех-
нолог”, м. Умань, Черкаська обл., Україна) із 
розрахунку 2 мл/л води упродовж 7 діб, двічі 
з тижневою перервою. До складу 1 мл препа-
рату входять: вітамін А – 5000 МО, вітамін D3 
– 1000 МО, вітамін Е – 10 мг, вітамін В1 –2,0 мг, 
вітамін В3 – 20 мг, вітамін В5 – 5,0 мг, вітамін 
В6 – 3,0 мг, вітамін В12 – 30,0 мкг, вітамін К3 –  
1,0 мг, L-карнітин – 25 мг, DL-метіонін – 10 
мг, аргінін – 3,0 мг. Допоміжні речовини: про- 
піленгліколь, метилпарабен, пропілпарабен, 
твін 80, вода очищена.

Кров для дослідження відбирали після пер-
шого й другого задавання препарату. У крові 
визначали загальну кількість еритроцитів і 
лейкоцитів (розведення пробірковим методом 
за Ніколаєвим), концентрацію гемоглобіну 
(геміглобінціанідним методом), гематокритну 
величину − мікроцентрифугуванням за Шкля-
рем. Математично вираховували індекси “чер-

воної” крові − колірнй показник (КП), вміст 
гемоглобіну в еритроциті (МСН) та середній 
об’єм еритроцита (МСV). У сироватці крові 
визначали вміст Феруму, Цинку та Купруму 
методом атомно-абсорбційної спектрофото-
метрії з використанням атомно-абсорбційного 
спектрофотометра Shimadzu (Японія). Статис-
тичну обробку результатів проводили за до-
помогою програми Statistica 10 (StatSoft Inc., 
США, 2011).

Результати дослідження. Під час прове-
дення клінічного дослідження овець наприкін-
ці досліду встановили, що загальний стан всіх 
тварин був задовільним, вгодованість у тварин 
дослідної групи – середньою, в контрольній 
групі у 4 із 8 тварин – нижче за середню. Показ-
ники температури, частоти пульсу та дихання у 
всіх тварин дослідної групи були в межах фізіо- 
логічної норми. У 3 овець контрольної групи 
встановили незначну тахікардію – 82 і 86 уд/хв,  
у двох тварин – тахіпное. Вовна в овець до-
слідної групи була блискуча, звивиста, добре 
утримувалася в шкірі. У тварин контрольної 
групи спостерігали її тьмяність, інколи погане 
тримання в шкірі. Шкіра у тварин контрольної 
групи була зниженої еластичності. Кон’юнк-
тива у всіх тварин рожева, лімфатичні вузли 
не змінені. Тони серця в овець дослідної гру-
пи чисті, чіткі, без змін та додаткових шумів.  
У контрольній групі в однієї тварини – ослаб- 
лені та приглушені. Щодо інших органів і сис-
тем у овець обох груп змін не виявлено. 

Кількість лейкоцитів у крові овець обох 
груп знаходилася в межах норми та під час 
другого й третього досліджень крові змінюва-
лася несуттєво (рис. 1).
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Рис. 1. Зміни кількості лейкоцитів в крові овець.
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Стан еритроцитопоезу в овець оцінювали 
за результатами підрахунку кількості еритро-
цитів, визначення вмісту гемоглобіну та гема-
токритної величини, на основі яких вирахову-
вали індекси “червоної крові” (КП і МСН) і 
середній об’єм еритроцита (MCV). 

Встановили, що кількість еритроцитів у 
крові овець обох груп на початку досліду була 
в межах норми і не виходила за межі фізіоло-
гічних коливань (7‒12 Т/л). Вірогідної різниці 
щодо кількості еритроцитів між контрольною та 
дослідною групами не виявляли (р<0,5; рис. 2). 
Після першого задавання препарату кількість 
еритроцитів в обох групах збільшувалась, однак 
у тварин дослідної групи ці зміни були вірогід-
ними (р<0,05). Після другого застосування пре-
парату кількість еритроцитів в дослідній групі 
вірогідно зростала до 9,7±0,33 Т/л (р<0,01), 
порівняно з вівцями контрольної групи, у яких 

середній показник кількості еритроцитів зали-
шався на рівні 8,6±0,38 Т/л. Порівняно з почат-
ком досліду, кількість еритроцитів в крові овець 
дослідної групи збільшилася на 21,2 % (рис. 2).

Вміст гемоглобіну в крові овець обох груп 
на початку досліду був у межах норми і віро-
гідно не відрізнявся (рис. 3). Після першого 
застосування препарату встановили, що вміст 
гемоглобіну в овець дослідної групи мав тен-
денцію до збільшення, тоді як в контролі, на-
впаки, зменшувався. Після повторного введен-
ня препарату вміст гемоглобіну в крові овець 
контрольної групи продовжував зменшувати-
ся, у тварин дослідної – вірогідно зростав до 
108,3±4,11 г/л (р<0,01). Порівняно з початком 
досліду вміст дихального пігменту крові ві-
рогідно (р<0,01) збільшувався на 11,2 %, що, 
ймовірно, обумовлено наявністю в препараті 
вітамінів групи В, зокрема вітаміну В12.
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Рис. 2. Зміни кількості еритроцитів в крові овець.
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Показник гематокритної величини у тва-
рин обох груп на початку досліду знаходився 
в межах норми (35,1±1,01; 37,5±0,82 %). Після 
задавання препарату в овець дослідної групи 
він мав тенденцію до зниження (36,9±0,74 %), 
однак після третього відбору крові – вірогідно 
підвищувався до 38,4±0,5 % (р<0,05) порівня-
но з другим відбором (рис. 4). У групі контро- 
лю спостерігали аналогічну тенденцію щодо 
змін цього показника. Вірогідної різниці між 
контрольною та дослідною групами наприкін-
ці досліду щодо гематокритної величини не 
відмічали.

Із гематокритною величиною тісно пов’я-
заний середній об’єм еритроцита (МСV), який 
на початку досліду в овець обох груп був під-

вищений порівняно з фізіологічними лімітами, 
що свідчить про розвиток у них макроцитозу. 
Після першого застосування препарату об’єм 
еритроцитів у тварин обох груп вірогідно зни-
жувався до 41,4±0,45 мкм3 у контролі (р<0,01) 
та 42,2±1,99 мкм3 – у досліді (р<0,05; рис. 5). 

Після повторного застосування препарату 
в дослідній групі овець відмічали подальше 
зниження показника МСV (рис. 5), тоді як у 
тварин контрольної групи відмічали зворот-
ню тенденцію – середній об’єм еритроцитів 
знову збільшувався до попередніх величин 
(44,4±2,13 мкм3). Наприкінці досліду спосте-
рігали вірогідну різницю щодо цього показ-
ника між дослідною та контрольною групами 
(р<0,05).
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Показник МСН в обох групах тварин на 
початку досліду знаходився в межах норми і 
вірогідно не відрізнявся. Після першого засто-
сування препарату насиченість еритроцитів 
гемоглобіном мала тенденцію до зменшення  
(рис. 6). У овець дослідної групи наприкін-
ці досліду МСН дорівнював у середньому 
11,1±0,27, що було на 9,7 % менше, ніж на по-
чатку досліду, в овець контрольної групи від-
мічали зменшення цього показника на 9,5 % 
порівняно з першим дослідженням крові.

Значення колірного показника в крові овець 
обох груп на початку досліду перевищували мак-
симальну норму (0,7) та вірогідно не відрізняли-
ся. Після першого застосування препарату від-
мічали його поступове зниження в середньому 
до 1,02±0,03 у контрольній групі та 0,99±0,059 
– в дослідній, однак ці значення були ще достат-
ньо високими. Після другого введення препара-
ту встановлено вірогідне зменшення КП у крові 
тварин обох груп (р<0,05) порівняно з початком 
досліду. Однак, між групами досліду та контро-
лю вірогідних змін не відмічали (рис. 7). 

Середні значення вмісту Феруму в сиро-
ватці крові овець обох груп вірогідно не від-
різнялися, були в межах норми й становили 
148,2±7,49 (контроль) та 136,4±5,58 мкг/100 мл 
(дослід). 50 % тварин контрольної групи мали 
вищий за максимальну норму вміст Феруму в 
крові, тоді як у дослідній – 25 %.

Після першого застосування препарату 
встановили, що вміст Феруму вірогідно знижу-
вався в крові тварин обох груп, причому в кон-
трольній групі 37,5 % овець мали менший за 
мінімальну межу рівень Феруму в крові (мен-
ше 100 мкг/100 мл), тоді як у дослідній – лише 
25 %. Після повторного введення препарату в 

групі контролю вміст мікроелемента в сироват-
ці крові продовжував знижуватись (50 % вівце-
маток цієї групи мали знижений його рівень). 
Водночас, в крові тварин дослідної групи вста-
новили вірогідне зростання вмісту Феруму в 
середньому до 129,5±7,33 мкг/100 мл (р<0,05, 
рис. 8), причому кількість тварин зі зменшеною 
його кількістю в крові становила лише 12,5 %. 

Щодо метаболізму Цинку, то на початку 
досліду відмічали вірогідну різницю між його 
вмістом у сироватці крові овець контрольної і 
дослідної груп (р<0,05). Кількість цього мікро-
елемента в тварин дослідної групи була на 11 % 
меншою порівняно з групою контролю (рис. 9). 

Після першого застосування препарату 
відмічали тенденцію щодо зниження вмісту 
Цинку в крові овець обох груп, однак, після 
повторного випоювання – рівень його в крові 
тварин контрольної групи збільшився майже 
на 7 %, у середньому до 99,4±5,92 мкг/100 мл, 
в дослідній – на 7,5 % до 94,7±11,91 мкг/100 мл 
(рис. 9). Кількість овець зі зниженим вмістом 
Цинку в контрольні групі дорівнювала 25 %, у 
дослідній – 12,5 %.

Уміст Купруму в крові тварин обох груп на 
початку досліду знаходився в межах фізіоло-
гічної норми. Після першого введення препа-
рату в дослідній групі відмічали тенденцію до 
підвищення вмісту цього мікроелемента в си-
роватці крові овець, тоді як в групі контролю, 
навпаки, вміст його знижувався (рис. 10).

Повторне застосування препарату не спра-
вило позитивного ефекту на вміст Купруму 
в сироватці крові дослідних овець, оскільки 
кількість його знижувалася до початкового рів-
ня, тоді як у контрольній групі, навпаки, зро-
стала до 72,0±4,23 мкг/100 мл.

11,4

12,1

12,6
12,3

11,7

11,1

10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

1 відбір

2 відбір

3 відбір

контроль дослід

Рис. 6. Зміни MCH в крові овець. 



153

nvvm.btsau.edu.ua                                                                                             Науковий вісник ветеринарної медицини, 2021, № 1

0,97

1,02

1,06
1,04

0,99

0,94

0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,1

1 відбір

2 відбір

3 відбір

контроль дослід

Рис. 7. Зміни колірного показника в крові овець.

101,6

119,4

148,2

136,4

112,4

129,5

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1 відбір

2 відбір

3 відбір

контроль дослід

Рис. 8. Зміни вмісту Феруму в сироватці крові овець.

99,4

92,9

99,9
88,9

88,1

94,7

80 85 90 95 100 105

1 відбір

2 відбір

3 відбір

контроль дослід

Рис. 9. Зміни вмісту Цинку в сироватці крові овець. 



154

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2021, № 1                                                                                  nvvm.btsau.edu.ua

Обговорення. На сьогодні на ринку вете-
ринарних препаратів вагоме місце посідають 
саме ті, що мають здатність позитивно вплива-
ти, коригувати й стабілізувати метаболічні та 
синтетичні процеси, зокрема комплексні пре-
парати жиро- й водорозчинних вітамінів за різ-
ними назвами та виробниками, із різним спів-
відношенням окремих есенціальних речовин. 
Деякі з них містять комплекс жиро- і водороз-
чинних вітамінів (Оліговіт, Інтровіт, Мегавіт, 
Геп-А-Стрес), мікроелементів, амінокислот і 
по різному впливають на гемоцитопоез й об-
мін речовин, зокрема мікроелементів, у тварин 
різних видів [23].

Вплив вітамінно-амінокислотного комп-
лексу “Абетка для тварин” на окремі показ-
ники метаболізму було вивчено у різних видів 
тварин, зокрема коней, великої рогатої худоби, 
свиней [23‒25]. Двократне застосування вів-
цематкам зазначеного препарату в дозі 2 мл/л 
води упродовж 7 діб поліпшувало в них проце-
си еритроцитопоезу, про що свідчило вірогід-
не збільшення в крові тварин дослідної групи 
кількості еритроцитів наприкінці досліду на 
21,2 %. Ймовірно, позитивний вплив препара-
ту на еритроцитопоез у вівцематок дослідної 
групи впродовж усього досліду був обумов-
лений, здебільшого, впливом вітаміну В12, що 
входить до його складу. Підтвердженням цьо-
му є динаміка змін концентрації гемоглобіну в 
крові овець дослідної групи, який порівняно з 
початком досліду вірогідно (р<0,01) збільшу-
вався на 11,2 %.

Досить важко дати об’єктивну характе-
ристику еритроцитопоезу загалом без показ-

ників величини гематокриту, який дозволяє 
зробити висновки не лише про стан еритро-
цитопоезу, а й є об’єктивним для оцінювання 
ступеня зневоднення організму тварин і від-
носних змін показників крові на цьому тлі. 
Аналіз отриманих результатів дослідження 
крові овець засвідчив відсутність змін величи-
ни гематокриту, характерних для дегідратації. 
Відомо, що величина гематокриту залежить 
від кількості еритроцитів, ступеня зневоднен-
ня організму, середнього об’єму еритроци-
тів та інших чинників. Зниження показника  
МСV після повторного застосування комплек-
су вітамінів і амінокислот в дослідній групі  
овець свідчило про нормалізацію процесів 
еритроцитопоезу, та, зокрема, оптимізацію 
розмірів еритроцитів, тимчасом у тварин кон-
трольної групи відмічали зворотню тенденцію 
– середній об’єм еритроцитів збільшувався 
до попередніх величин. Відомо, що надмірна 
стимуляція еритроцитопоезу супроводжується 
поліцитемією та мікроцитозом. Тому можна 
стверджувати, що препарат «Абетка для тва-
рин» має еритроцитопоезостимулювальні вла-
стивості в овець без побічного розвитку мікро-
цитарних явищ.

Як відомо, в забезпеченні процесів ге-
моцитопоезу вагоме значення мають окремі 
есенціальні мікронутрієнти, зокрема Ферум, 
Купрум, опосередковано – Цинк. Провід-
ним механізмом регуляції еритроцитопоезу 
є нутрієнт молекули гемоглобіну − Ферум та  
показники його метаболізму (трансферин, 
феритин). Цей мікроелемент слугує метабо-
лічним модулятором у процесах транспорту 
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Рис. 10. Зміни вмісту Купруму в сироватці крові овець. 
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оксигену, тканинному диханні, активації та 
інгібуванні ензимних систем [20]. Гіпоксич-
ний стан зумовлює декомпенсацію металое-
нзимів антиоксидантного захисту (каталази, 
пероксидази, цитохром-с-оксидази, глутаті-
онпероксидази) та активацію процесів пе-
роксидного окиснення ліпідів (підвищення 
концентрації малонового діальдегіду, дієно-
вих кон’югатів), що спричинює пошкоджен-
ня клітинних мембран, насамперед, еритро-
цитарних і порушення їх функцій [21]. Ферум 
бере безпосередню участь у формуванні ери-
троцитів, оскільки входить до складу гемог-
лобіну. Нестача його в організмі зумовлює 
порушення кінцевого етапу синтезу гему – 
перетворення протопорфірину ІХ у гем. У ре-
зультаті чого розвивається анемія, яка супро-
воджується збільшенням умісту порфіринів, 
зокрема протопорфірину ІХ в еритроцитах 
[22]. Необхідним елементом для кровотво-
рення є також Купрум: він посилює мобілі-
зацію депонованого Феруму до кісткового 
мозку, забезпечує перехід його мінеральних 
форм в органічні, чим каталізує включення до 
структури гему та сприяє дозріванню еритро-
цитів на ранніх стадіях розвитку. За нестачі 
Купруму Ферум недостатньо використову-
ється для синтезу гемоглобіну, тому порушу-
ється гемоцитопоез, розвивається гіпохромна 
анемія [22]. 

За даними Мельника А.Ю. зі співавт. [23], 
обмін мікроелементів (Fe, Cu, Zn) у телят 
під дією препарату «Абетка для тварин» мав 
найбільші позитивні зміни щодо Купруму, 
дещо менші – Феруму та відсутність змін у 
концентрації Цинку, хоча відомо, що ці мі-
кроелементи до складу препарату не входять. 
Автори пояснюють такі зміни тим, що пози-
тивний вплив на обмін Купруму та Феруму 
справляють інші біологічно активні речови-
ни, які входять до вітамінно-мінерального 
комплексу, зокрема вітаміни групи В, а саме –  
ціанокобаламін (В12).

Суттєвих змін щодо вмісту есенціальних 
мікронутрієнтів в сироватці крові овець під 
впливом препарату “Абетка для тварин” не 
спостерігали. Уміст Купруму в крові тварин 
обох груп на початку досліду знаходився в ме-
жах фізіологічної норми. Після першого вве-
дення препарату в дослідній групі відмічали 
тенденцію до підвищення вмісту цього мікро-
елемента в сироватці крові овець, тимчасом 
в групі контролю, навпаки, вміст його зни-
жувався. Щодо динаміки змін вмісту Цинку 
в крові овець дослідної групи відмічали його 
незначне зростання після другого введення 
препарату.

Висновки. За результатами проведеного 
загальноклінічного дослідження овець вста-
новлено, що під впливом вітамінно-амінокис-
лотного комплексу поліпшувався їх загальний 
стан, вгодованість та функція серцево-судин-
ної і дихальної систем. Препарат “Абетка для 
тварин” у дозі 2 мл/л води упродовж 7 діб, піс-
ля двократного застосування поліпшує проце-
си еритроцитопоезу в овець, про що свідчить 
збільшення у них в крові кількості еритроцитів 
на 21,2 % і вмісту гемоглобіну на 11,2 %. Вод-
ночас, відмічали зменшення показників МСН і 
МСV, що свідчило про нормалізацію процесів 
еритроцитопоезу, зокрема, оптимізацію розмі-
рів червоних клітин крові. Суттєвих змін щодо 
вмісту есенціальних мікронутрієнтів в сирова-
тці крові овець під впливом препарату “Абетка 
для тварин” не спостерігали, в овець відмічали 
незначне зростанням вмісту цинку в крові піс-
ля другого введення препарату.

Відомості про дотримання етичних норм. 
Експериментальні дослідження проводили із 
дотриманням вимог Закону України No 3447 – 
IV від 21.02.06 р. “Про захист тварин від жор-
стокого поводження” та відповідно до основних 
принципів “Європейської конвенції із захисту 
хребетних тварин, що використовуються для 
експериментальних та наукових цілей” (Стра-
сбург, 1986), декларації “Про гуманне ставлен-
ня до тварин” (Гельсінкі, 2000) і Національного 
конгресу з біоетики “Загальні етичні принципи 
експериментів на тваринах” (Київ, 2001).

Відомості про конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
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Анализ изменений гематологических показате-
лей и обмен эссенциальных микронутриентов при ис-
пользовании витаминно-аминокислотного комплекса

Вовкотруб Н.В., Мельник А.Ю., Богатко Л.М., 
Поддубняк О.В., Соколенко С.В.

Установлено, что уровень составляющих крови в 
организме овец не всегда является стабильным и часто 
зависит от породы, пола, их физиологического состоя-
ния, уровня производительности, кормления и условий 
содержания. Среди факторов, определяющих оптималь-
ный уровень питания овец, важное значение имеет обе-
спеченность их достаточным количеством незаменимых 
аминокислот, особенно лизином, метионином, цистином, 
и витаминами, учитывая их физиологическое значение 
для организма животных. Подавляющее их количество 
способно синтезироваться в рубце овец с помощью ми-
кроорганизмов желудочно-кишечного тракта, однако, не-
которые из них являются незаменимыми, баланс которых 
должен пополняться за счет кормов рационов. 

В статье описано применение витаминно-аминокис-
лотного комплекса "Азбука для животных" у овец, содер-
жащего комплекс жиро- и водорастворимых витаминов, а 
также аминокислот, которые способствуют нормализации 
обмена веществ в организме мелких жвачных, повышению 
его резистентности, положительно влияют на производи-
тельность, сохранность и воспроизводственные функции 
животных. В процессе проведенных исследований изучено 
влияние этой кормовой добавки на состояние гемоцитопо-
эза и обмен эссенциальных микронутриентов у овцематок. 
После двукратного применения препарата установлено 
усиление процессов еритроцитопоэза, о чем свидетель-
ствует повышение в крови количества эритроцитов на 
21,2 % и содержания гемоглобина на 11,2 %, стабилизацию 
размеров и степени насыщения эритроцитов гемоглоби-
ном, о чем свидетельствовало уменьшение показателей 
МСН и МСV. Существенных изменений по содержанию 
эссенциальных микронутриентов в сыворотке крови овец 
под влиянием препарата "Азбука для животных" не наблю-
дали, у овец отмечали незначительное увеличение содер-
жания цинка в крови после второго введения препарата. 
Одновременно, в крови животных опытной группы уста-
новили достоверное увеличение содержания железа в сред-
нем до 129,5±7,33 мкг/100 мл (р<0,05), причем количество 
животных с низким его количеством в крови составляла 
лишь 12,5 %. Количество лейкоцитов в крови овец обеих 
групп находилось в пределах нормы и во время второго и 
третьего исследований крови изменялось незначительно.

Ключевые слова: овцы, кормление, кормовые до-
бавки, аминокислоты, витамины, гемоцитопоэз, эссенци-
альные микронутриенты.

Analysis of changes in hematological indexes and es-
sential trace elements metabolism under the using of vita-
min-amino acid complex

Vovkotrub N., Melnyk A., Bogatko L., Piddub- 
nyak O., Sokolenko S. 

It has been established that the level of blood parame-
ters in the body of sheep is not always stable and often de-
pends on the breed, sex, their physiological state, the level 
of productivity, feeding and housing conditions. Among the 
factors that determine the optimal sheep nutritional level, 
not the last place is occupied by their provision with a suf-
ficient amount of essential amino acids, especially lysine, 
methionine, cystine, and vitamins, given their physiolog-
ical importance for the animal body. The overwhelming 
amount of them is able to be synthesized in the sheep ru-
men with the help of microorganisms of the gastrointes-
tinal tract, however, some of them are irreplaceable, that 
is, those whose balance must be replenished through feed 
rations. The article describes the use of the vitamin-amino 
acid complex "Аlphabet for Animals" in sheep, containing a 
complex of fat-and water-soluble vitamins, as well as amino 
acids, which contribute to the normalization of metabolism 
in the body of small ruminants, increase its resistance, have 
a positive effect on productivity, safety and reproductive an-
imals functions. During the research, the effect of this feed 
additive on hemocytopoiesis and the exchange of essential 
micronutrients in ewes were studied. After a double use of 
the additive, an increase in the processes of erythrocyto-
poiesis was established, as evidenced by an increase in the 
number of blood erythrocytes by 21.2% and the hemoglo-
bin content by 11.2%, stabilization of the size and degree of 
saturation of erythrocytes with hemoglobin, as evidenced 
by a decrease in MCH and MCV indices. There were no sig-
nificant changes in the content of essential micronutrients 
in the blood serum of sheep under the influence of the "Al-
phabet for Animals", and a slight increase of zinc content 
in the blood was noted in sheep after the second injection 
of the drug. At the same time, in the blood of experimen-
tal animals group a significant increase the iron content on 
average up to 129.5±7.33 μg/100 ml (p<0.05) was estab-
lished, and the number of animals with a low amount of 
blood iron was only 12.5 %. The number of leukocytes in 
the sheep blood of both groups was within the normal range 
and during the second and third blood tests did not change 
significantly. 

Key words: sheep, feeding, feed additives, amino acids, 
vitamins, hemocytopoiesis, essential micronutrients.
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